Η μαγική 8ήμερη Πολωνία του Versus
Βαρσοβία, Βρότσλαβ, Κρακοβία, Γουντς, Άουσβιτς, Οσόβκα, υπόγειο αρχηγείο Χίτλερ

Αναχωρήσεις: 16.06, 29.06, 30.06, 07.07, 21.07, 28.07, 03.08, 04.08, 10.08, 11.08, 15.08,
24.08, 25.08, 01.09, 15.09, 29.09
8,9 ημέρες

Αποκλειστικό 8ήμερο
με Βρότσλαβ
που θα βρείτε μόνο στο Versus
Πρόκειται για ένα σωστά οργανωμένο
πρόγραμμα στην Πολωνία, με το οποίο
εκτός από την Βαρσοβία και την
Κρακοβία, γνωρίζουμε το Βρότσλαβ, μία
από τις ομορφότερες πόλεις της
Πολωνίας, καθώς και το πανέμορφο
Γουντς.
Μόνο στο Versus 3 Διανυκτερεύσεις στο
διαμάντι της Ευρώπης, την ακριβή
Κρακοβία, 2 Διανυκτερεύσεις στο
Βρότσλαβ και 2 Διανυκτερεύσεις στη
Βαρσοβία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: συνοδεύει Έλληνας έμπειρος
αρχηγός που θα είναι συνεχώς μαζί
σας και όχι τοπικοί Ελληνόφωνοι
συνοδοί. Επιπλέον του Έλληνα
αρχηγού, προσφέρονται
διπλωματούχοι, έμπειροι τοπικοί ξεναγοί
για σωστές ξεναγήσεις, όπου αυτό
κρίνεται αναγκαίο.

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS
Ένα πλούσιο 8ήμερο πρόγραμμα στην Πολωνία, με πολλές
επισκέψεις και εκδρομές
(Κάστρο Ξιάζ, αλατωρυχεία
Βιελίτσκα, Άουσβιτς, υπόγεια πόλη Οσόβκα-αρχηγείο του
Χίτλερ κ.ά.
Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:
 Απευθείας πτήσεις για Κρακοβία και επιστροφή από
Βαρσοβία (από Αθήνα).
 Περιλαμβάνονται οι είσοδοι στα Αλατωρυχεία και το
Άουσβιτς (προαγορασμένη είσοδος για να έχουμε σωστή
ξενάγηση), καθώς και οι ξεναγήσεις με ειδικούς ξεναγούς.
 Διαμονή στο Westin 5* στη Βαρσοβία, σε πολύ καλό
ξενοδοχείο 4* Sup. στην Κρακοβία και στο πολύ καλό
κεντρικό ξενοδοχείο Double Tree by Hilton 4* Sup. (και σε
σπάνιες περιπτώσεις όμοιό του) στο Βρότσλαβ.
 Το μόνο πρόγραμμα με τρεις διανυκτερεύσεις στο
διαμάντι της Ευρώπης, την ακριβή Κρακοβία για να την
απολαύσουμε!
 Περιλαμβάνεται ένα δείπνο στο ξενοδοχείο στην
Κρακοβία (δεν ισχύει για την αναχώρηση 07/07).
 Δύο διανυκτερεύσεις στο μοναδικό Βρότσλαβ (στο
Double Tree by Hilton 4*sup), για να το απολαύσουμε και όχι
βιαστικό πέρασμα. Η «Βενετία της Πολωνίας» όπως το
αποκαλούν, είναι κτισμένη σε 12 νησιά πάνω στον ποταμό
Όντερ, εκεί που συναντιέται η πολωνική, η τσέχικη και η
γερμανική αρχιτεκτονική. Πόλη έμπνευσης για τον Πικάσο, με
την υπέροχη πλατεία Ρίνεκ, μία από τις ωραιότερες πλατείες
της Ευρώπης. Μία πόλη που χαρακτηρίζεται από υπέροχα
κτίρια με έντονα στοιχεία πρωσικής επιρροής και πρώτο το
Versus πριν από χρόνια ενέταξε στο βασικό πρόγραμμα της
Πολωνίας.
 Επίσκεψη στη γοητευτική πόλη Γουντς, που υπήρξε
στο παρελθόν το μεγαλύτερο κέντρο υφαντουργίας της
Ευρώπης.
 Επίσκεψη στα μοναδικά αλατωρυχεία της Βιελίτσκα.
 Επίσκεψη στο Άουσβιτς, το διαβόητο ναζιστικό
στρατόπεδο συγκέντρωσης.
 Επίσκεψη στο επιβλητικό κάστρο Ξιάζ, ένα από τα
μεγαλύτερα της Ευρώπης.
 Επίσκεψη στην υπόγεια πόλη Οσόβκα, που θεωρείται
το κύριο υπόγειο αρχηγείο του Χίτλερ. Το Versus, οπαδός των
διαφορετικών προγραμμάτων ενέταξε πριν χρόνια πρώτο
την επίσκεψη αυτή στο πρόγραμμά του.
 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα Ελληνικά έκδοσης
Versus.
 Προσοχή: Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού θα είναι
συνεχώς μαζί σας Έλληνας έμπειρος αρχηγός και όχι τοπικοί
Ελληνόφωνοι συνοδοί. Επιπλέον του Έλληνα αρχηγού,
προσφέρονται διπλωματούχοι, έμπειροι τοπικοί ξεναγοί για
σωστές ξεναγήσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Travel Identity
Το ταξίδι αυτό αποδεικνύει την εναντίωσή μας στα πρόχειρα ευρωπαϊκά προγράμματα. Με προσοχή
στη λεπτομέρεια, δεν «ξεπετάμε» την Κρακοβία –μια από τις ομορφότερες αλλά ακριβότερες πόλεις
της Ευρώπης– αλλά της αφιερώνουμε τον χρόνο που της αξίζει με τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Δεν
μένουμε, ακόμα και στο οκταήμερο πρόγραμμά μας, μόνο στις δυο βασικές πόλεις (Βαρσοβία και
Κρακοβία), αλλά επισκεπτόμαστε και διαμένουμε σε πραγματικά διαμάντια, όπως το Βρότσλαβ, που
είναι κτισμένο πάνω σε νησάκια στον ποταμό Όντερ. Πάνω απ’ όλα δίνουμε έμφαση στις
εξειδικευμένου επιπέδου ξεναγήσεις και γι’ αυτό χρησιμοποιούμε έμπειρο Έλληνα αρχηγό που είναι
συνεχώς μαζί σας, αλλά και τοπικούς ξεναγούς όπου κρίνουμε αναγκαίο.

Highlights


Περιηγηθείτε στο υπέροχο Βρότσλαβ, τη "Βενετία της Πολωνίας" με τις γέφυρες και τα
εντυπωσιακά της κτίρια να καθρεφτίζονται στα νερά του ποταμού Όντερ.



Επίσκεψη και στους δύο επισκέψιμους χώρους του Άουσβιτς, Άουσβιτς Ι και Άουσβιτς ΙΙ
(Μπίρκεναου).



Θαυμάστε την ωραιότερη πόλη της Πολωνίας, την Κρακοβία, με τα πολυάριθμα
αναγεννησιακού και νεοκλασικού ρυθμού οικοδομήματά της.



Εξερευνήστε τα μοναδικά αλατωρυχεία της Βιελίτσκα.



Περπατήστε στα αναρίθμητα υπερπολυτελή δωμάτια του κάστρου Ξιάζ.



Γνωρίστε την υπόγεια πόλη Οσόβκα και τις εγκαταστάσεις της πολεμικής μηχανής του
Χίτλερ.

8 ημέρες

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 868

16/06/2019

ΑΘΗΝΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ

08:25

09:45

Α3 871

23/06/2019

ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

10:45

14:20

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 868

16/06/2019

ΑΘΗΝΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ

08:25

09:45

Α3 873

24/06/2019

ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

18:10

21:45

9 ημέρες

9 ημέρες

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 872

29/06/2019

ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ

15:45

17:20

Α3 869

07/07/2019

ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

10:30

13:50

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 870

30/06/2019

ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ

08:20

09:55

Α3 869

07/07/2019

ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

10:30

13:50

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 868

07/07/2019

ΑΘΗΝΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ

08:25

09:45

Α3 871

14/07/2019

ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

10:45

14:20

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 868

07/07/2019

ΑΘΗΝΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ

08:25

09:45

Α3 873

15/07/2019

ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

18:10

21:45

8 ημέρες

8 ημέρες

9 ημέρες

8 ημέρες

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 868

21/07/2019

ΑΘΗΝΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ

08:25

09:45

Α3 871

28/07/2019

ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

10:45

14:20

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 868

21/07/2019

ΑΘΗΝΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ

08:25

09:45

Α3 873

29/07/2019

ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

18:10

21:45

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 870

28/07/2019

ΑΘΗΝΑ –

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

08:2

09:55

Α3 869

04/08/2019

ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

10:30

13:50

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 872

03/08/2019

ΑΘΗΝΑ –

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

15:45

17:20

Α3 869

11/08/2019

ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

10:30

13:50

9 ημέρες

8 ημέρες

9 ημέρες

8 ημέρες

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 870

04/08/2019

ΑΘΗΝΑ –

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

08:20

09:55

Α3 869

11/08/2019

ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

10:30

13:50

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 872

10/08/2019

ΑΘΗΝΑ –

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

15:45

17:20

Α3 869

18/08/2019

ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

10:30

13:50

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 870

11/08/2019

ΑΘΗΝΑ –

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

08:20

09:55

Α3 869

18/08/2019

ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

10:30

13:50

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 868

11/08/2019

08:25

09:45

Α3 871

18/08/2019

10:45

14:20

9 ημέρες

8 ημέρες

8 ημέρες

ΑΘΗΝΑ –

ΚΡΑΚΟΒΙΑ

ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

9 ημέρες

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 868

11/08/2019

08:25

09:45

Α3 873

19/08/2019

ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

18:10

21:45

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 868

15/08/2019

ΑΘΗΝΑ –

ΚΡΑΚΟΒΙΑ

16:05

17:25

Α3 873

22/08/2019

ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

18:10

21:45

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 872

24/08/2019

ΑΘΗΝΑ –

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

15:45

17:20

Α3 869

01/09/2019

ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

10:30

13:50

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 870

25/08/2019

ΑΘΗΝΑ –

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

08:20

09:55

Α3 869

01/09/2019

ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ

10:30

13:50

ΑΘΗΝΑ –

ΚΡΑΚΟΒΙΑ

8 ημέρες

9 ημέρες

8 ημέρες

8 ημέρες

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 868

01/09/2019

ΑΘΗΝΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ

08:25

09:45

Α3 871

08/09/2019

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

10:45

14:20

– ΑΘΗΝΑ

8 ημέρες

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 868

15/09/2019

ΑΘΗΝΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ

08:25

09:45

Α3 871

22/09/2019

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

10:45

14:20

– ΑΘΗΝΑ

8 ημέρες

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνίες

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

Α3 868

29/09/2019

ΑΘΗΝΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ

08:25

09:45

Α3 871

06/10/2019

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

10:45

14:20

– ΑΘΗΝΑ

Κρακοβία
Η… «πρώτη» Πολωνία
Τα αρχαιολογικά ευρήματα καταδεικνύουν πως η περιοχή της Κρακοβίας, δίπλα στο όρος
Wawel και στην όχθη του ποταμού Βιστούλα, κατοικήθηκε ήδη κατά τη διάρκεια της
παλαιολιθικής εποχής. Η πρώτη σλαβική κατοίκηση της περιοχής τοποθετείται τον 6 ο μ.Χ. αι. με
την παρουσία μιας σλαβικής φυλής στους πρόποδες του Wawel ενώ τον 9ο μ.Χ., όταν ο
Μεθόδιος κήρυττε στην περιοχή, λέγεται πως οι κάτοικοι στις όχθες του Βιστούλα ήταν υποτελείς
σε έναν μυθικό και πανίσχυρο ηγεμόνα, τον θρυλικό Κράκους, στον οποίο αποδίδεται και η
ίδρυση της Κρακοβίας. Φαίνεται πως οι κάτοικοι της περιοχής ήταν από τους πρώτους
σλαβικούς πληθυσμούς που οργανώθηκαν σε μια μορφή κράτους, θέτοντας τα θεμέλια της
κατοπινής Πολωνίας. Ήδη το έτος 966 η Κρακοβία αποτελούσε σπουδαίο εμπορικό κέντρο της
ευρύτερης περιοχής της βορειοανατολικής Ευρώπης, όπως μαρτυρούν γραπτές πηγές της
εποχής, ενώ η πόλη υπήρξε μάλιστα η πρώτη εστία του Χριστιανισμού στην Πολωνία, καθώς
τον 11ο αι. είχε ήδη επίσκοπο. Το 1038 ο Καζιμίρ Α’ ο Αναστηλωτής διάλεξε την Κρακοβία για έδρα
της επικράτειάς του, μετατρέποντάς την στην πρώτη πρωτεύουσα της Πολωνίας, στάτους που
διατηρήθηκε έως το 1596, όταν ο Σεγισμούνδος Γ’ Βάσα μετέφερε την πολωνική πρωτεύουσα
στη Βαρσοβία. Από το 1333 έως το 1370 ηγεμόνας της Πολωνίας ήταν ο βασιλιάς Καζιμίρ Γ’ ο
Μέγας, ο μεγάλος μεταρρυθμιστής της χώρας. Η βασιλεία του κατέστησε την Κρακοβία
σημαντικό εμπορικό, πολιτικό, πολιτιστικό και επιστημονικό κέντρο, με κορύφωση την ίδρυση του
πανεπιστημίου της Κρακοβίας το 1364. Τέλος, την περίοδο 1386-1572 η εξουσία βρισκόταν στα
χέρια του οίκου Ζαγκιελόν, ο πιο σημαντικός οίκος στην ιστορία της Πολωνίας. Ο γάμος μάλιστα
της κόρης Λουδοβίκου του Μεγάλου με τον Μεγάλο Δούκα της Λιθουανίας είχε ως αποτέλεσμα
τον σχηματισμό της Δημοκρατίας των Δύο Εθνών, Πολωνίας και Λιθουανίας: ο συνασπισμός
αυτών των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων της εποχής κυριαρχούσε σε μια τεράστια
έκταση από τη Βαλτική έως τον Καύκασο, με την Κρακοβία να αποτελεί το πολιτικό κέντρο αυτής
της μεγάλης δύναμης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα –
Κρακοβία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας
πτήση για Κρακοβία. Το αιώνιο πνευματικό και
θρησκευτικό κέντρο της χώρας, η Κρακοβία
ταυτίζεται με την ίδια την ιστορία της Πολωνίας. Το
πρώτο οχυρό κτίστηκε στον λόφο Βάβελ, και
σταδιακά η πόλη απλώθηκε στην κοιλάδα του
Βιστούλα, ενώ κτίστηκαν πανεπιστήμια και
εκκλησίες, αντικατοπτρίζοντας τον πλούτο των
μεσαιωνικών βασιλείων. Η Κρακοβία αποτελεί τον
σημαντικότερο πόλο έλξης για τους συντηρητές
μνημείων που φθάνουν από όλο τον κόσμο για
την
αναπαλαίωση
και
συντήρηση
των
πολυάριθμων αναγεννησιακού και νεοκλασικού
ρυθμού οικοδομημάτων της, που γίνεται σε κάθε
κτίριο με επιστημονική ακρίβεια και μεγάλες
δαπάνες, τις οποίες έχει αναλάβει το Πολωνικό
κράτος μαζί με την UNESCO. Με την άφιξή μας
στην πόλη ξεκινά και η ξενάγησή μας, στην οποία
θα δούμε τον λόφο Βάβελ και τη γοτθικού ρυθμού
μητρόπολη, όπου γινόταν η στέψη και ο
ενταφιασμός των Πολωνών Βασιλέων. Συνεχίζουμε
την περιπατητική μας ξενάγηση προς την κεντρική
πλατεία Ρύνεκ Γκλόβνυ, τη μεγαλύτερη μεσαιωνική
πλατεία της Ευρώπης, βλέπουμε τον πύργο του
.
Δημαρχείου,
την
παλαιά
υφασματαγορά
Σουτσένιτσε, και παρατηρούμε τα κτίρια των
παλιών πανεπιστημίων όπου φοίτησε ο περίφημος
8η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Πολωνός αστρονόμος Νικόλαος Κοπέρνικος.
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα δούμε πολλά
Μετά το πρωινό μας θα έχουμε τον χρόνο για μια ακόμη
ενδιαφέροντα
στοές, γραφικά
καφέ και
βόλτα στην πόληκτίρια,
της Μασσαλίας
για να συλλέξουμε
τις
μαγαζάκια.
Συνεχίζουμε
τασυντροφεύουν
τείχη Μπάρμπικαν
τελευταίες αναμνήσεις
πουπρος
θα μας
από
αυτόαπό
το ταξίδι
νότια Γαλλία.για
Το μεσημέρι
θα εβραϊκή
και
εκεί στη
αναχωρούμε
την παλιά
μεταφερθούμε
στο αεροδρόμιο
της πόλης
για την για
συνοικία
Κάζιμιρτζ,
που αποτέλεσε
το σκηνικό
απογευματινή μας πτήση της επιστροφής μας στην
τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας «Η
Ελλάδα.
λίστα του Σίντλερ». Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στο
ξενοδοχείο
μας.
Άφιξη,
τακτοποίηση
και
διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Κρακοβία – Άουσβιτς – Κρακοβία
Το παραπάνω
είναι
ενδεικτικό.
Νωρίς
το πρωίπρόγραμμα
αναχωρούμε
για
το σύγχρονο
Το
τελικό
ενημερωτικό
αποστέλλεται
περίπου
3-5
μνημείο βαρβαρότητας και ανθρώπινης
φρίκης:
ημέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση.

τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Άουσβιτς,
όπου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από
4.000.000
άνθρωποι,
28
διαφορετικών
εθνοτήτων. Οι Πολωνοί το αποκαλούν «το
μεγαλύτερο αόρατο νεκροταφείο στον κόσμο»
και δυστυχώς δεν έχουν άδικο. Στην επίσκεψή μας
θα έρθουμε και στους δύο χώρους Άουσβιτς Ι και
Άουσβιτς ΙΙ ή Μπίρκεναου (Birkenau), όπου θα
δούμε πολλούς από τους χώρους που
διασώζονται, το μνημείο του Ολοκαυτώματος
στο Μπίρκεναου καθώς και ρεαλιστικές
περιγραφές
της
ναζιστικής
θηριωδίας.
Απόγευμα ελεύθερο για μια βόλτα στην υπέροχη
παλιά πόλη. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Κρακοβία – Αλατωρυχεία Βιελίτσκα –
Κρακοβία
Αναχώρηση
με
προορισμό
τα
σπάνια
αλατωρυχεία της Βιελίτσκα (Wieliczka), που
έχουν μετατραπεί σε χώρο τέχνης και
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο Μνημείων
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO. Θα έχουμε την ευκαιρία να
θαυμάσουμε τα γλυπτά από αλάτι καθώς και το
μαγευτικό παρεκκλήσι της Αγίας Κίνγκα,
φτιαγμένο από 20.000 τόνους αλάτι, στους
υπόγειους χώρους του ορυχείου. Δεν υπάρχει
άλλο ισάξιο και τόσο καλοδιατηρημένο
αλατωρυχείο στον κόσμο σε ό,τι αφορά την
έκταση, τη γραφικότητα των στοών και τον παλιό
εξοπλισμό των ορυχείων. Μετά την επίσκεψή μας
και την αγορά των σχετικών αναμνηστικών από
αλάτι, θα επιστρέψουμε στην Κρακοβία.
Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Κρακοβία – Βρότσλαβ (Ξενάγηση)
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε οδικώς για το
υπέροχο Βρότσλαβ, τη «Βενετία του Βορρά», μία
πόλη με γέφυρες και εντυπωσιακά κτίρια που
καθρεφτίζονται στα νερά του ποταμού Όντερ.
Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στην πόλη με τη
θαυμάσια
αρχιτεκτονική
και την
πλούσια
πολιτιστική δραστηριότητα, όπου θα δούμε,
μεταξύ άλλων, την κεντρική πλατεία Ρίνεκ με τα
πολύχρωμα κτίρια, τον καθεδρικό ναό, το
δημαρχείο, το πανεπιστήμιο, το νησί Πιάσεκ
(Piasek) στον ποταμό Όντερ, και το υπέροχο νησί
του καθεδρικού ναού Όστροβ Τούμσκι (Ostrów

Tumski). Στον ναό θα δούμε μέχρι και ένα… βλήμα
όλμου, κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αν
ο χρόνος το επιτρέπει, σας προτείνουμε μια
βαρκάδα στον ποταμό Όντερ, μια επίσκεψη στον
ξεχωριστό ζωολογικό κήπο της πόλης, ή την
Αίθουσα της Εκατονταετηρίδας (Hala Stulecia),
ένα υπέροχο κτίριο πολλαπλών χρήσεων (μνημείο
της UNESCO) και να θαυμάσετε το συντριβάνι που
«χορεύει» στους ήχους επιλεγμένης μουσικής.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Βρότσλαβ – Κάστρο Ξιαζ – Οσόβκα
(Υπόγειο Αρχηγείο Χίτλερ) – Σβίτνιτσα – Βρότσλαβ
Πρωινή αναχώρηση για το περίφημο κάστρο Ξιάζ
(Książ), ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα στην
Πολωνία. Είναι κτισμένο σε έναν μεγαλοπρεπή
απότομο βράχο με θέα στον ποταμό Pelcznica και
συχνά αναφέρονται σε αυτό ως το «μαργαριτάρι
της νότιας Σιλεσίας». Το κάστρο, πέρα από
ιστορικό μνημείο, στεγάζει επίσης και μια γκαλερί
τέχνης. Θα σας συνεπάρει η ποικιλία των
αρχιτεκτονικών ιδεών, η ταραχώδης ιστορία του, η
μοναδική, γραφική τοποθεσία του. Συνεχίζουμε για
την Οσόβκα (Osówka), μια υπόγεια κατασκευή
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου: ένα τεράστιο υπόγειο
σύστημα διαδρόμων, αιθουσών και οχυρών, μία
σχεδόν ολόκληρη πολιτεία (περίπου 1700 μέτρα
διαδρόμων και αιθουσών), με χώρους όπου
φυλάσσονταν οπλικά συστήματα, έγγραφα,
χρήματα και ταυτόχρονα αποτελούσε καταφύγιοοχυρό στρατιωτών. Τελευταία μας επίσκεψη, η
πανέμορφη ξύλινη εκκλησία της Σβιντνίτσα
(Świdnica ), ακόμη ένα Μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO. Επιστροφή στο
Βρότσλαβ το απόγευμα και ελεύθερος χρόνος
στην πόλη. Διανυκτέρευση.
6η ημέρα: Βρότσλαβ – Γουντς – Βαρσοβία
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε από το
Βρότσλαβ με τελικό προορισμό μας τη Βαρσοβία,
μέσω μιας πολύ όμορφης διαδρομής, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε ένα από τα
πιο όμορφα μέρη της Πολωνίας, το Γουντς (Lodz)
ή Λότζ, όπως συνηθίζουμε να το αποκαλούμε στα
ελληνικά. Παρ’ όλο που δεν είναι ευρύτερα
γνωστό, το Γουντς είναι μια σπουδαία πόλη, αφού
αποτέλεσε το κέντρο υφαντουργίας σε όλη την
Ευρώπη για περισσότερα από 100 χρόνια. Η ειδική

χημική σύσταση των νερών του, έδωσε ένα
σημαντικό
πλεονέκτημα
στα
εργοστάσια
επεξεργασίας υφασμάτων που δραστηριοποιούνταν εκεί και έτσι, σε λιγότερο από 80 χρόνια, ο
πληθυσμός του αυξήθηκε από δεκατρείς χιλιάδες
σε μισό εκατομμύριο. Σήμερα είναι μια σύγχρονη
πόλη, που κάθε γωνιά της έχει κάτι από τη
γοητευτική,
πολυπολιτισμική
της
ιστορία.
Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και φτάνουμε στην
πρωτεύουσα της Πολωνίας, τη Βαρσοβία.
Η Παλιά πόλη της Βαρσοβίας μπορεί να μοιάζει
200 ετών αλλά είναι μόλις 70 ετών… ο λόγος είναι
η ολοκληρωτική καταστροφή της κατά τον ΒΠΠ’
όταν ο Χίμλερ διέταξε την ισοπέδωση της πόλης
και την εκτέλεση όλων των κατοίκων. Η
αποκατάστασή της όμως βασισμένη σε πίνακες
και σκίτσα του 18ου αιώνα ήταν τόσο ακριβής και
εντυπωσιακή που βραβεύτηκε από την UNESCO
και εντάχτηκε στον κατάλογο των Μνημείων
Παγκόσμιας
Κληρονομιάς.
Συνδυάζοντας
αρμονικά το παλιό με το νέο, η Βαρσοβία είναι
μια πόλη έκπληξη και άξια θαυμασμού. Θα
περιηγηθούμε στην καρδιά της Βασιλικής Οδού
(Krakowskie Prezedmiescie) που εκτείνεται από
το Βασιλικό Παλάτι έως το θερινό παλάτι του
βασιλιά Poniatowski (Lazienski). Διασχίζοντας τη
Nowy Swiat θα θαυμάσουμε τα υπέροχα κτήρια
των πανεπιστημίων της πόλης, το προεδρικό
μέγαρο, τους επιβλητικούς ναούς- αμαλγάματα
αρχιτεκτονικών ρυθμών όπως η Αγία Άννα και ο
Τίμιος Σταυρός στον οποίο βρίσκεται η καρδιά
του Σοπέν. Φτάνοντας στην διάσημη πλατεία
Plac Zamkowy με την κολώνα του Σιγισμούνδου
απολαμβάνουμε τη θέα της πόλης, του
παλατιού,
του
ποταμού
Βιστούλα,
του
εντυπωσιακού
σταδίου
της
Βαρσοβίας.
Διασχίζοντας τον Καθεδρικό ναό φτάνουμε στην
Πλατεία Αγοράς και μαθαίνουμε το μύθο της
πόλης και το λόγο που η γοργόνα έγινε το
έμβλημα της Βαρσοβίας. Βγαίνοντας από την
παλιά πόλη συναντάμε τα τείχη Barbakan και
μπαίνουμε στη νέα πόλη. Εκεί συναντάμε το σπίτι
της Νομπελίστριας Μαρίας Σκλοντόφσκα Κιουρί,
το δικαστικό μέγαρο με το εντυπωσιακό μνημείο
της αιματοβαμμένης εξέγερσης της Βαρσοβίας,
το παλάτι Krasinski με τους πολύχρωμους
Πήγασους αλλά και τα απομεινάρια του τείχους
του γκέτο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: Βαρσοβία
Η σημερινή μας ξενάγηση συνεχίζει στην Βασιλική
Οδό, από όπου κατευθυνόμαστε προς το Παλάτι
Lazienski (το παλάτι στο νερό) όπου στεγάζεται το
υπέροχο μνημείο του Σοπέν, το καταπράσινο
πάρκο με την εντυπωσιακή λίμνη καθώς και το
ομώνυμο παλάτι, θερινή κατοικία του τελευταίο
βασιλιά της Πολωνίας. Κατά τη διαδρομή θα
θαυμάσουμε το μεγάλο θέατρο της Βαρσοβίας, το
μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, τους Σαξονικούς
κήπους, το μνημείο της εξέγερσης του γκέτο της
Βαρσοβίας που δεσπόζει περήφανο έξω από το
Εβραϊκό μουσείο, καθώς και το γειτονικό μας Παλάτι
Τεχνών και Επιστημών. Η υπόλοιπη μέρα θα είναι
ελεύθερη: προαιρετικά σας προτείνουμε μια
επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας, στο
εβραϊκό μουσείο Polin, το Μουσείο Εξέγερσης, το
Μουσείο του Κοπέρνικου, το υπέροχο πάρκο
Βιλάνοβ και τη συνοικία Praga. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Φυσικά θα κάνουμε και τις τελευταίες
αγορές μας στα άφθονα συνοικιακά καταστήματα
ή και στο πολύ μεγάλο εμπορικό κέντρο Zlote
Tarazy. Διανυκτέρευση.
8η ημέρα: Βαρσοβία – Αθήνα/Θεσσαλονίκη/
Λάρνακα
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην
πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το 9ήμερο πρόγραμμα, περιλαμβάνει
μία (1) επιπλέον διανυκτέρευση στη Βαρσοβία.

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται
περίπου 3-5 ημέρες
πριν από την εκάστοτε αναχώρηση.

** Super Τιμή **
για τις 11 πρώτες συμμετοχές
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή
τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή:
Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν.
Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει.

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

Από Αθήνα

Από Θεσσαλονίκη*

Από Λάρνακα**

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:16/06 – 8 ΗΜΕΡΕΣ

€ 759

€ 849
Παρέχεται έκπτωση -40€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

€ 1.159
με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 340
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:16/06 – 9 ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνει μια επιπλέον διανυκτέρευση στη Βαρσοβία.

€ 799

€ 889
Παρέχεται έκπτωση -40€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

€ 1.199
με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 390
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:29/06 – 9 ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνει μια επιπλέον διανυκτέρευση στη Βαρσοβία χωρίς δείπνο
στην Κρακοβία.

€ 799

€ 889
Παρέχεται έκπτωση -40€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

€ 1.199
με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 320
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:30/06 – 8 ΗΜΕΡΕΣ
χωρίς δείπνο στην Κρακοβία.

€ 749

€ 839
Παρέχεται έκπτωση -40€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

€ 1.149
με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 270

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ: 07/07, 28/07, 25/08 – 8 ΗΜΕΡΕΣ
χωρίς δείπνο στην Κρακοβία.

€ 749

€ 839
Παρέχεται έκπτωση -40€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

€ 1.149
με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 270
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:07/07 – 9 ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνει μια επιπλέον διανυκτέρευση στη Βαρσοβία χωρίς δείπνο
στην Κρακοβία.

€ 799

€ 889
Παρέχεται έκπτωση -40€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

€ 1.199
με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 320
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 21/07 – 8 ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνει ένα δείπνο στην Κρακοβία.

€ 749

€ 809
Για περιορισμένες
κρατήσεις

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 270
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:21/07 – 9 ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνει μια επιπλέον διανυκτέρευση στη Βαρσοβία.

€ 789

€ 879
Παρέχεται έκπτωση -40€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 320
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 03/08, 10/08 – 9 ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνει μια επιπλέον διανυκτέρευση στη Βαρσοβία.
Περιλαμβάνεται ένα δείπνο στην Κρακοβία.

€ 789

€ 879
Παρέχεται έκπτωση -40€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

€ 1.189
με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 320

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:11/08 – 8 ΗΜΕΡΕΣ
Άφιξη σε Βαρσοβία, επιστροφή από Κρακοβία ( περιλαμβάνεται ένα
δείπνο στην Κρακοβία)

€ 749

€ 809
Για περιορισμένες
κρατήσεις

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 270
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:11/08 – 8 ΗΜΕΡΕΣ
Άφιξη σε Κρακοβία, επιστροφή από Βαρσοβία (Δεν περιλαμβάνεται
δείπνο στην Κρακοβία)

€ 779

€ 869
Παρέχεται έκπτωση -40€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 270
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:11/08 – 9 ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνει μια επιπλέον διανυκτέρευση στη Βαρσοβία.

€ 829

€ 919

€ 1.229

Παρέχεται έκπτωση -40€ για

με τους φόρους

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 320
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 04/08, 15/08 – 8 ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνεται ένα δείπνο στην Κρακοβία.

€ 749

€ 839
Παρέχεται έκπτωση -40€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

€ 1.149
με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 270
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 24/08 – 9 ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνει μια επιπλέον διανυκτέρευση στη Βαρσοβία.
Δεν περιλαμβάνεται δείπνο στην Κρακοβία.

€ 789

€ 879
Παρέχεται έκπτωση -40€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

€ 1.189
με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 320

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 01/09, 15/09 – 8 ΗΜΕΡΕΣ
Δεν περιλαμβάνεται δείπνο στην Κρακοβία.

€ 789

€ 879
Παρέχεται έκπτωση -40€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

€ 1.189
με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 270
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 29/09 – 8 ΗΜΕΡΕΣ
Δεν περιλαμβάνεται δείπνο στην Κρακοβία.

€ 779

€ 869
Παρέχεται έκπτωση -40€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

€ 1.189
με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 270

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις
* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο
Θεσσαλονίκη - Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο και οφείλεται η διαφορά στην τιμή. Εφόσον
επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα.

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα.

**Αναχωρήσεις από Λάρνακα
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα Λάρνακα οι ώρες του οποίου και οι αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης,
κατόπιν διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα και
θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του
“Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές.

Περιλαμβάνονται
 Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση.
 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* sup. Στην αναχώρηση
στην Βαρσοβία το ξενοδοχείο 5* Westin.
 Είσοδος στα Αλατωρυχεία και το Άουσβιτς
 Πρωινό καθημερινά
 1 δείπνο στο ξενοδοχείο στη Κρακοβία (δεν ισχύει
για την αναχώρηση 07/07).
 Όλες οι μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές
σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα
 Έλληνας αρχηγός
 Διπλωματούχοι τοπικοί ξεναγοί (επιπλέον του
Έλληνα αρχηγού) όπου κρίνουμε σκόπιμο ότι
χρειάζεται.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων
καθώς και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην
τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει
συνήθως

Αναχωρήσεις από Κύπρο
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι
φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα
αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή
επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση
(ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) εκτός από
 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα
 Έξοδα προσωπικής φύσεως, ποτά αναψυκτικά κλπ.

Δεν περιλαμβάνονται
(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο)
 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων,
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο
ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην
Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος,
απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού
λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα
επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για
έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες
για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια
ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων, όπως
ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες,
ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε πληροφορίες
από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή
των καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια κάλυψη και
τους
όρους
των
καλύψεων
για
αποφυγή
παρεξηγήσεων: 240 €
 Είσοδοι σε αξιοθέατα κλπ., εκτός από το Άουσβιτς,
και των αλατωρυχείων, που είναι εντός της τιμής

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:
 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να
έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.
 Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό
σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες
με τον αριθμό των χωρών που θα
επισκεφθείτε.
 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία
ευθύνη για οποιοδήποτε
πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης
του διαβατηρίου σας.
 Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής
υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη
ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν
να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την
πρεσβεία της χώρας στην οποία
επιθυμούν να ταξιδέψουν,
προκειμένου να πληροφορηθούν
τα όποια διαδικαστικά για την
έκδοση βίζας, εφόσον αυτή
απαιτείται. Το Versus Travel δεν
φέρει καμία ευθύνη για τυχόν
πρόβλημα που ενδεχομένως
παρουσιαστεί σε κάποιο
αεροδρόμιο.
 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες,
αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε
να ταξιδέψετε με αστυνομική
ταυτότητα νέου τύπου.
Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται
μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι
με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε
σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.
 Συμμετοχή στην εκδρομή
σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το
παρόν πρόγραμμα, το έχετε
κατανοήσει και συμφωνείτε με τα
αναγραφόμενα, και ότι
αναντίρρητα αποδέχεστε τους
όρους συμμετοχής που
αναγράφονται στα έντυπά μας και
στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν
θέλετε να διαβάσετε τους όρους
συμμετοχής, παρακαλούμε
ζητήστε να σας αποσταλούν.

Πώς γίνεται η κράτησή σας
Η
κράτησή
σας
πραγματοποιείται
είτε
ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα
γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία,
με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με
ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).
Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό,
γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε
μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που
έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.
Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του
ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική
παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του
διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού
υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η
κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της
προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα
προγράμματά του.
Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ
για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και
δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.
Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και
των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με
κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει
προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η
προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται
στα 300 €.
Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της
κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα
άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να
αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.
Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία
μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην
περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την
προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.
12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας
(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια
κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων
των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€
γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε
έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για
τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την
τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο
συναλλαγών της κάρτας σας.
Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να
γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια
ειδική
αίτηση
που
μπορούμε
να
σας
αποστείλουμε.

Αριθμοί
λογαριασμών
καταθέσεων
ALPHABANK:
126 00 23 20 0026 60
iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
702 48 48 96 95
iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695

EUROBANK:
0026 0059 49 0200 45 55 61
iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
5102 - 071578 – 793
iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793
Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus
Travel
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την
κατάθεση της προκαταβολής σας, με
σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας
και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής
σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην
παραλείψετε να μας ενημερώσετε.
Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας,
παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο
πιστωτικό όριο συναλλαγών των
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας,
πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με

το VersusTravel.

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS
Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς
στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών
ταξιδιωτικών βιβλίων-οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται
δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής.

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus
Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα
Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν
ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.
Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει εισαγάγει
πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές
αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πάντα υπό την προστασία μας
Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες
μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.
Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς
προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την
επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.


Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που
εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4,
Σύνταγμα, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.
Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος,
που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό
σκοπό.
Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη
διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους
δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των
γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών.
Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή
της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και
κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου που
έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο versustravel.eu.
Σας περιμένουμε...


 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel
Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που
μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του Versus Club –
εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου
Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20
χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς»
με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και
της αγάπης μας.
 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και
άλλων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που
δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας
αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική

ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο
που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει.
 Άτοκες δόσεις
Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των
ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).
 Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο
1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και
παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας.
2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας.
3. Στυλό.
 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live
Στα κεντρικά μας γραφεία στο Σύνταγμα, Φιλελλήνων 7, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές
συγκεντρώσεις πριν από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό
τους, ο οποίος τους δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live
μπορούν και οι ταξιδιώτες της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις
αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους.
 Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας
Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για
την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που
μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του.

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη
Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις
...εσείς θα το ρισκάρετε;
Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και
πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις.
Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel, δεν πραγματοποιείται
πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel έχει τα
μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις
της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και
απλώς ετοιμάστε βαλίτσες…
«Διαβασμένοι» αρχηγοί
Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί
με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο
αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε
ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα
Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε;
Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών
Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για
να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των
περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε
ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε
γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι
μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην

εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι
πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες
συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων
πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα
μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής
που θα βρείτε μόνο στο Versus!
Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ
Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων
αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές
ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα,
και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν
πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.
Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές
Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της
τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις
αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας
για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα
προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε
τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι
πράττουμε.
Exploring The World Secret Treasures
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους
κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται,
στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα
φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus
Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το
πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας
Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του…
20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες
Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες
ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας.
Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel
Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο
και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες
νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο,
ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι
ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με
έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.
Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις
Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της
ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την
Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη
Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από

πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του
Βιετνάμ κ.ά.
Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online
Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ
για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.

Εξειδικευμένα τμήματα



Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα










για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και
Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),
για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,
για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας,
για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,
για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic,
για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World,
για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business,
για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,
για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.
Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η
εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.

VERSUS TRAVEL
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας
«Η ζωή είναι στιγμές…
Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.
Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει»
Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι!

